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Resume
Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både
borgere og virksomheder. Dette notat kan sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk
bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for de beskæftigelsespolitiske aktører. Desuden kan
man via star.dk og jobindsats.dk løbende følge bl.a. implementering af de forskellige større reformer
på beskæftigelsesområdet. På jobindsats.dk under ”Benchmark” kan man for hvert jobcenter hente
en rapport med sammenligning (benchmark) med andre jobcentre og udviklingen i hele landet.
RAR Fyn har en større andel af borgere på offentlig forsørgelse end landet som helhed. Udviklingen
viser, at der både på landsplan og i RAR Fyns område er en faldende andel af borgere på en offentlig
ydelse, og RAR Fyns reduktion afspejler den på landsplan.
Status på reformer og indsats viser:
• RAR Fyn har en højere andel end på landsplan af udsatte borgere på offentlig forsørgelse. Antallet af borgere på offentlig forsørgelse er faldende, men mindre på Fyn end på landsplan. En øget
virksomhedsrettet indsats giver gode resultater, og bl.a. for borgere i ressourceforløb er andelen i
virksomhedsrettet indsats lavere i RAR Fyn sammenlignet med hele landet.
• RAR Fyn har et fald samlet set i antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp. Faldet i
RAR Fyns område svarer til faldet på landsplan.
• Andelen i det samlede sygefravær er højere i RAR Fyns område sammenlignet med landsgennemsnittet og er stigende. Det er vigtigt, at den virksomhedsrettede indsats styrkes, og for at opnå succes skal den sygemeldte borgers arbejdsplads inddrages, således at indsats på virksomheden og opfølgning sker tidligt i sygdomsforløbet. Andelen af sygedagpengemodtagere, der inden 13. fraværsuge modtager en virksomhedsrettet indsats eller bliver delvist raskmeldt, er steget det sidste år og afspejler nu niveauet for hele landet.
• Andelen der modtager dagpenge er højere i RAR Fyns område sammenlignet med hele landet,
men faldet i antallet af dagpengemodtagere er også større. Tidlige og intensive samtaler er et af
de bedst virkende og mest robuste instrumenter i den aktive beskæftigelsespolitik. Samtalerne
kan øge den enkelte lediges viden om de muligheder, der eksisterer på arbejdsmarkedet, og give
den ledige redskaber til målrettet jobsøgning. RAR Fyn er på et lavere niveau end landsgennemsnittet.
Alle målingerne i rapporten er baseret på data fra www.jobindsats.dk. I alle målinger anvendes data
med én måneds forsinkelse, så den opgjorte udvikling i målingerne kun i mindre grad påvirkes af
den regelmæssige justering, der sker af data på jobindsats.dk på grund af efterregistreringer.
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Borgere på offentlig forsørgelse
Andelen af borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres

Figur 1. Andel på offentlig forsørgelse ud af befolkningen (16-66 år)
februar 2017

Antallet af borgere på offentlige ydelser
er på vej ned, viser udviklingen i RAR Fyn
Antallet af borgere på offentlig forsørgelse
er faldende de seneste år. I RAR Fyn er der
64.364 fuldtidspersoner ud af 294.240
borgere mellem 16 og 66 år, der modtager
overførsler. Det er dermed lykkedes at
vende udviklingen. Andelen af personer på
offentlig forsørgelse steg efter krisen i
2008 og er nu igen faldet til niveauet før
krisen.

RAR Fyn har en større andel af borgere på
offentlig forsørgelse end landet som helhed. Udviklingen viser, at der både på
Borgere i hele landet fordelt på arbejdsmarkedsstatus
Figur 2. Borgere i RAR-området i den arbejdsdygtige alder (16landsplan og i alle RAR områderne er en
66 år) fordelt på arbejdsmarkedsstatus.
faldende andel af borgere på en offentlig
FIGUR OG DATA er endnu ikke tilgængelige til dette RAR-møde, men
ydelse. Der er forskel på de fynske komforventes at være tilgængelige på kommende RAR-møder
muner. På Langeland er der godt 30 pct.
på offentlig forsørgelse, mens der i Odense
er godt 21 pct. I de fleste kommuner udgør
førtidspensions- og kontanthjælpsmodtagere de største grupper på offentlig forsørgelse.
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Status på førtidspensions- og fleksjobreformen
Den 1. januar 2013 trådte førtidspensions- og fleksjobreformen i kraft. Med reformen skal unge under 40 år som udgangspunkt ikke have førtidspension, men en tværfaglig og helhedsorienteret indsats i ressourceforløb. Samtidig målrettes fleksjobordningen i forhold til personer med mindst arbejdsevne, så tilskuddet i højere grad tilskynder til at øge timetallet.
Andelen af udsatte borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres

Figur 3. Antal udsatte personer på offentlig ydelse (førtidspension,
fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, sygedagpenge, revalidering/forrevalidering, kontanthjælp/uddannelseshjælp) februar 2017

Virksomhedsrettet indsats for personer i ressourceforløb skal styrkes

Figur 4. Andel personer i ressourceforløb, der deltager i virksomhedspraktik, privat løntilskud eller offentligt løntilskud eller har ordinære timer i løbet af en måned, november 2016

Flest muligt skal i arbejde og forsørge sig
selv
Andelen af udsatte personer på offentlige
ydelser varierer i de fynske kommuner.
RAR Fyn har en større andel end på landsplan. Udviklingen viser, at de fleste kommuner har et fald i andelen af udsatte
borgere på offentlige ydelser.
I de seneste år har den største udvikling i
ydelsesgrupperne blandt udsatte borgere
på Fyn fundet sted i ydelsesgruppen ressourceforløb. Denne ydelsesgruppe er
vokset de seneste år, fra 1.041 fuldtidspersoner i april 2015 til 1.906 i april 2017.
Stigningen i antallet af ressourceforløb er
forventet på baggrund af, at ressourceforløbsindsatsen fortsat er en ny indsatstype,
og at ressourceforløbene har et langsigtet
perspektiv.
Der er fokus på at øge det virksomhedsrettede indhold og perspektiv i ressourceforløb
Den virksomhedsrettede indsats er det
redskab, der har vist sig at have de mest
positive beskæftigelseseffekter på tværs
af forskellige grupper af udsatte borgere.
Den virksomhedsvendte indsats for personer i ressourceforløb er personer, der
deltager i virksomhedspraktik, løntilskud
eller har ordinære timer i løbet af en måned. Andelen af personer i virksomhedsvendt indsats er lige under andelen for
hele landet.
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Status på førtidspensions- og fleksjobreformen (fortsat)
Progression blandt borgere i små fleksjob

Figur 5 Andelen af personer der er startet i et fleksjob på 10 timer
eller derunder, og som minimum har været i fleksjob i 1 år, der
øger deres effektive timetal. December 2016

Andelen af personer under fleksjobordningen, som er i fleksjob skal øges

Figur 6. Andel personer i fleksjob ud af samtlige personer i fleksjobordningen (fleksjob og ledighedsydelse) februar 2017

Der er fokus på at udvikle arbejdsevnen
for borgere i små fleksjob
Fleksjobordningen er blevet målrettet, så
også personer med en lille arbejdsevne
kan komme ind i ordningen. Det er målsætningen, at borgere i små fleksjob over
tid skal opnå progression i deres effektive
timetal. RAR Fyn har en lavere andel borgere i små fleksjob, der opnår progression, end landet som helhed. Andelen er
stigende på tværs af kommunerne i RAR
Fyn.
Andelen af personer under fleksjobordningen, som er i fleksjob, skal øges
Det er vigtigt, at personer, som visiteres
til et fleksjob, ikke blot ender på ledighedsydelse. Derfor skal der ske en løbende opfølgning over for personer i fleksjobordningen, så fleksjobledigheden kan
nedbringes. Andelen af personer i fleksjob
ud af samtlige personer i fleksjobordningen er marginalt lavere i RAR Fyn end på
landsplan i april 2017.
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Status på kontanthjælpsreformen
Den 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Reformen styrker den uddannelsesrettede indsats for de ufaglærte unge, der i stedet for at få kontanthjælp får uddannelseshjælp. Reformen bygger samtidig på et princip om, at de
jobparate skal gøre nytte og arbejde for deres kontanthjælp, og at de aktivitetsparate skal bringes tættere på arbejdsmarkedet gennem en tværgående og helhedsorienteret indsats. Reformen bygger desuden på den grundlæggende intention, at alle skal have en aktiv indsats, og at der ikke skal være passive forløb. Det er en forudsætning for, at reformen kan blive en succes, at den aktive indsats målrettet understøtter overgang til uddannelse eller ordinær beskæftigelse. Indsatser med god effekt er virksomhedsrettet indsats og brobygningsforløb.
Antallet af personer på kontant- og uddannelseshjælp skal
reduceres

Figur 7: Andel personer på kontant- og uddannelseshjælp ud af befolkningen (16-66 år) februar
2017

Antallet af personer på kontant- og uddannelseshjælp skal
reduceres

Figur 8. Andelen af uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, der tilbydes brobygningsforløb i en måned, februar 2017

Antallet af personer, der modtager kontant- eller uddannelseshjælp, skal reduceres
Færre personer skal være på kontant- eller uddannelseshjælp. Andelen af personer på kontant- og uddannelseshjælp varierer på tværs af kommunerne i RAR
Fyn. Udviklingen i de fynske kommuner går den rette
vej med en faldende tendens i gruppen af personer, der
modtager kontant- eller uddannelseshjælp. Faldet det
seneste år i RAR Fyn er på niveau med faldet på landsplan.
Der er fokus på brobygning for uddannelsesparate
Brobygningsforløb foregår på erhvervsskoler og kan
bestå af opkvalificering i dansk og matematik, snusepraktikker på uddannelsesinstitutioner og i virksomheder samt uddannelsesmentor og fastholdelsesmentor
efter påbegyndt uddannelse.
Brobygningsforløb på erhvervsskoler udgør samtidig en
indsats, der har vist sig at have betydelige positive effekter på unge uddannelseshjælpsmodtageres afgang
til ordinær uddannelse.
En ny undersøgelse viser bl.a, at et brobygningsforløb
på en erhvervsskole fordobler sandsynligheden for, at
udsatte unge i kontanthjælpssystemet gennemfører
grundforløbet på en erhvervsuddannelse – og de gode
resultater fastholdes over tid. 2½ år efter at de unge
var igennem et brobygningsforløb, har godt 20 pct. af
de unge gennemført grundforløbet. Blandt sammenlignelige unge, som ikke har været i brobygningsforløb,
lykkedes det kun for 10 pct.
Brobygningsforløbet har også indflydelse på, om de
unge kommer i gang med hovedforløbet på en erhvervsuddannelse og får en praktikplads. Næsten hver
fjerde ung er 2½ år efter brobygningsforløbet i gang
med hovedforløbet, mens det blandt de unge i kontrolgruppen er 15 pct. (Rosholm & Mikkelsen 2017).
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Status på kontanthjælpsreformen (fortsat)
Virksomhedsrettet indsats for aktivitetsparate
uddannelseshjælpsmodtagere skal styrkes

Figur 9. Andel aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, der deltager i virksomhedspraktik, privat løntilskud eller offentligt løntilskud eller
opnår ordinære timer i en måned, november 2016

Virksomhedsrettet indsats for aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere skal styrkes

Figur 10. Andel aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der deltager i virksomhedspraktik,
privat løntilskud eller offentligt løntilskud eller opnår ordinære timer i en måned, november 2016

Den virksomhedsrettede indsats for uddannelseshjælpsmodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal styrkes
Den virksomhedsrettede indsats for personer på uddannelseshjælp består af virksomhedspraktik, løntilskud eller ordinære timer. Indsatser, der har en positiv
effekt på job og uddannelse for udsatte, er generelt
den virksomhedsrettede indsats. Der er stærk evidens
for, at den virksomhedsvendte indsats er effektiv – også for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet
(Se eks. Ekspertgruppe, 2015).
Der er fokus på at øge det virksomhedsrettede indhold og perspektiv for personer på uddannelseshjælp
og aktivitetsparate på kontanthjælp
Andelen af personer i virksomhedsvendt indsats er lavere på Fyn end i landet som helhed både for uddannelseshjælpsmodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
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Status på sygedagpengereformen
Den 1. januar 2015 trådte de sidste dele af sygedagpengereformen i kraft. Reformen indebærer, at tidspunktet for revurdering af retten til sygedagpenge fremrykkes fra 12 til 5 måneder, og at borgere, der ikke kan blive forlænget på sygedagpenge, fortsætter i et jobafklaringsforløb. Med reformen kommer der desuden fokus på tidlig indsats og opfølgning, styrket brug af delvise raskmeldinger og virksomhedsrettede tilbud, samt at indsats og ressourcer prioriteres ift.
sygemeldte i risiko for langvarige forløb.
Sygefraværet skal nedbringes varigt

Figur 11. Andel på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb ud af
befolkningen (16-66 år) februar 2017

Flere sygemeldte skal have en tidlig virksomhedsrettet indsats

Figur 12. Andel sygedagpengemodtagere, der har været delvist
raskmeldt eller deltaget i virksomhedspraktik, privat løntilskud
eller offentligt løntilskud inden udgangen af 13. sygefraværsuge,
februar 2017

Flere sygemeldte skal have en tidlig opfølgning

Figur 13. Andel sygedagpengemodtagere som indenfor de første
1-2 måneder af sygedagpengeforløbet har fået mindst en samtale, januar 2017

Det samlede sygefravær skal nedbringes
varigt

Reformen lægger op til, at indsats og ressourcer i højere grad målrettes de sygemeldte, der er i risiko for langvarige sygeforløb. Reformen skal understøtte, at sygemeldte borgere hurtigt vender tilbage
til arbejdsmarkedet eller påbegynder en
uddannelse. Et fremrykket revurderingstidspunkt har til hensigt at sikre tidlig afklaring og styrker hermed sandsynligheden for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
RAR Fyn har en lidt større andel af befolkningen, der modtager sygedagpenge eller
er i afklaringsforløb, end landet som helhed og har oplevet en stigning i andelen
det seneste år.
Den virksomhedsrettede indsats for sygedagpengemodtagere skal styrkes
Den virksomhedsrettede indsats er et effektivt redskab til at støtte sygemeldte i at
vende tilbage til job. Den arbejdspladsbaserede indsats er dermed et væsentligt
omdrejningspunkt i reformen for at reducere antallet af sygemeldte på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb. Det er derfor vigtigt for, at sygedagpengereformen
kan blive en succes, at den virksomhedsrettede indsats styrkes, og den sygemeldte borgers arbejdsplads inddrages i størst
muligt omfang.
RAR Fyns andel af sygedagpengemodtagere, der har modtaget virksomhedsvendt
indsats, afspejler niveauet på landsplan og
er steget mere end andelen i hele landet
det sidste år.
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Status på sygedagpengereformen (fortsat)
Personer i jobafklaringsforløb skal have en virksomhedsrettet indsats

Figur 14. Andelen af personer i jobafklaringsforløb, der har været
i en virksomhedspraktik/løntilskud i løbet af en måned. Delvis
raskmelding vil på sigt indgå som en virksomhedsrettet indsats
februar 2017

Der er fokus på en hurtig indsats
Det er centralt, at indsats og opfølgning
sker tidligt i sygdomsforløbet, for at sygedagpengemodtagere kommer hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet.
RAR Fyn har en lidt lavere andel sygedagpengemodtagere, som indenfor de første
1-2 måneder har fået mindst en samtale,
end landet som helhed. RAR Fyn har oplevet en større stigning end på landsplan det
sidste år.
Andelen af personer i jobafklaringsforløb,
der har modtaget virksomhedsvendt indsats, er også lavere i RAR Fyn end i landet
som helhed. Der har ligeledes været en
større stigning på Fyn end i hele landet det
sidste år.
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Status på beskæftigelsesreformen
Beskæftigelsesreformen har til formål at give forsikrede ledige en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats, der kan
ruste den enkelte til varig beskæftigelse og forebygge langtidsledighed. Samtidig har reformen et klart mål om at forbedre samarbejdet med, og styrke servicen til, landets virksomheder, så de kan få den arbejdskraft, de har behov for, og at
lediges kompetencer matches med relevante jobåbninger. Det langsigtede mål med beskæftigelsesreformen er, at antallet af dagpengemodtagere reduceres varigt, ved at flere ledige afgår til varig beskæftigelse.
Antallet af dagpengemodtagere skal reduceres varigt

Figur 15. Andel dagpengemodtagere ud af arbejdsstyrken(16-66
år) februar 2017

Nyledige dagpengemodtagere skal hurtigt i gang med et samtaleforløb

Figur 16. Andel dagpengemodtagere med 1½-3 måneders ledighed, som har deltaget i mindst én samtale, december 2016

Antallet af dagpengemodtagere skal
reduceres varigt
Fyn har flere i arbejdsstyrken, der modtager dagpenge end landet som helhed.
Udviklingen viser samtidig, at RAR Fyns
område har et større fald i antallet af
dagpengemodtagere sammenlignet med
hele landet.
Der er fokus på et intensivt samtaleforløb
Der er stærk evidens for, at samtaler har
positive beskæftigelseseffekter, samt at
det er et af de bedst virkende og mest
robuste instrumenter i den aktive beskæftigelsesindsats. Samtalerne kan øge
den enkelte lediges viden om de muligheder, der eksisterer på arbejdsmarkedet, og give den ledige redskaber til målrettet jobsøgning.
Med beskæftigelsesreformen er der pr.
1. juli 2015 etableret et fælles og intensiveret kontaktforløb, som betyder, at
forsikrede ledige skal deltage i seks samtaler i jobcenteret i løbet af de første
seks måneder af ledighedsperioden,
hvoraf to (den sidste indfaset pr. 1. juli
2016) afholdes fælles med a-kassen.
For både den tidlige (fig. 16) og den intensive (fig. 17) samtaleindsats har RAR
Fyn en lavere andel sammenlignet med
hele landet.
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Status på beskæftigelsesreformen (fortsat)
Nyledige dagpengemodtagere skal have et tidligt og intensivt samtaleforløb

Figur 17. Andel dagpengemodtagere med 3-6 måneders ledighed,
som har deltaget i mindst 2 samtaler inden for de seneste 3 måneder, december 2016

Med beskæftigelsesreformen er der
endvidere kommet et skærpet fokus på
at styrke det virksomhedsrettede fokus i
den aktive indsats for de dagpengemodtagere, der ikke finder beskæftigelse
tidligt. For de stærkeste ledige viser erfaringerne, at virksomhedsrettede indsatser som virksomhedspraktik og privat
løntilskud har gode effekter. Disse tilbud
forgår på rigtige arbejdspladser, hvilket
bl.a. kan bidrage til, at den ledige fastholder sin arbejdsmarkedstilknytning,
styrker sit netværk og kan have en opkvalificerende effekt.

Flere dagpengemodtagere skal have et virksomhedsrettet tilbud

Figur 18. Andel dagpengemodtagere med mere end 6 måneders
anciennitet, som har deltaget i virksomhedspraktik eller privat løntilskud.
FIGUR OG DATA er endnu ikke tilgængelige til dette RAR-møde, men
forventes at være tilgængelige på kommende RAR-møder
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Status på integrationsreformen
De nye tiltag på integrationsområdet som følge af to- og trepartsaftalerne fra marts 2016 trådte i kraft den 1. juli 2016.
Det overordnede mål med tiltagene er, at flest muligt flygtninge og familiesammenførte skal i arbejde og forsørge sig
selv. Kommunen skal tilbyde flygtninge og familiesammenførte til flygtninge et integrationsprogram efter reglerne i integrationsloven. Integrationsprogrammets hovedmål er, at udlændingen hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem
beskæftigelse.

Integrationsprogrammet består af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud i form af
Figur 19. Beskæftigelsesgrad for flygtninge og familiesamvejledning og opkvalificering, virksomhedsprakmenførte til flygtninge med udstedt CPR-nummer tre år
tik og ansættelse med løntilskud efter integratiforinden
onsloven. Programmet skal tilrettelægges med
FIGUR OG DATA er endnu ikke tilgængelige til dette RAR-møde,
henblik på, at udlændingen kan opnå ordinær
men forventes at være tilgængelige på kommende RAR-møder
beskæftigelse inden for ét år. Udlændingen skal
tilbydes et første virksomhedsrettet tilbud i
Den hurtige virksomhedsrettede indsats for flygtninge og familieform af virksomhedspraktik eller ansættelse
sammenførte skal styrkes
Figur 20. Andel integrationsydelsesmodtagere med op til 1 med løntilskud så vidt muligt inden for de to
første uger i kommunen og senest efter en måmåneds varighed på ydelsen, som har deltaget i virksomhedspraktik, privat eller offentligt løntilskud
ned. Dernæst skal udlændingen tilbydes en konFIGUR OG DATA er endnu ikke tilgængelige til dette RAR-møde, tinuerlig virksomhedsrettet indsats med henblik
men forventes at være tilgængelige på kommende RAR-møder på at opnå selvforsørgelse.
Flest muligt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal i
arbejde og forsørge sig selv

Den generelle virksomhedsrettede indsats for flygtninge og familiesammenførte skal styrkes

Figur 21. Andel integrationsydelsesmodtagere omfattet af
integrationsprogrammet, som har deltaget i virksomhedspraktik, privat eller offentligt løntilskud. Før 1. juli 2016
indeholder figuren også kontanthjælpsmodtagere omfattet
af integrationsprogrammet

For at sikre en bedre integration er det særligt
vigtigt at udbrede den virksomhedsrettede indsats til flygtninge og indvandrere, da integrationen sikres bedst gennem deltagelse på arbejdsmarkedet kombineret med et sideløbende
fokus på udvikling af danskkundskaberne.

FIGUR OG DATA er endnu ikke tilgængelige til dette RAR-møde,
men forventes at være tilgængelige på kommende RAR-møder
Andel jobparate flygtninge og familiesammenførte skal stige

Figur 22. Andel integrationsydelsesmodtagere omfattet af
integrationsprogrammet, som er jobparate. Før 1. juli 2016
indeholder figuren også kontanthjælpsmodtagere omfattet
af integrationsprogrammet.
FIGUR OG DATA er endnu ikke tilgængelige til dette RAR-møde,
men forventes at være tilgængelige på kommende RAR-møder
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Ministerens beskæftigelsespolitiske mål
Fire beskæftigelsespolitiske mål sætter den overordnede ramme og retning på tværs af landet på de vigtigste indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen.
Mål nr. 1: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede
arbejdskraft

Figur 23. Andel virksomheder i de enkelte kommuner, der har
samarbejde med jobcentre på tværs af kommunegrænserne
og/eller samarbejde med det lokale jobcenter, februar 2017

Mål nr. 2: Flere unge skal have en uddannelse

Figur 24. Andel personer under 30 år på a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelses- hjælp arbejdsmarkedsydelse og særliguddannelsesydelse, som har påbegyndt en uddannelse (inkl. lærlingeforløb, SU-støttet uddannelse og uddannelsesaktivering) november 2016

Mål nr. 3: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet herunder langtidsledige
kontanthjælpsmodtagere skal tættere på arbejde

Figur 25. Andel med minimum 3 års sammenhængende ledighed, der har fået et aktivt tilbud, herunder et virksomhedsrettet
tilbud, inden for de seneste 6 måneder af deres ydelsesforløb,
februar 2017

Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne skal øges
RAR Fyn har en højere andel af virksomheder, som har et samarbejde med et jobcenter, end andelen på landsplan, og andelen er stigende.
Flere unge skal have en uddannelse
Målet er at få flere unge i uddannelse. Det
er vigtigt fortsat at have et stort fokus på
at mindske barrierer for at påbegynde og
gennemføre en uddannelse i de fynske
kommuner. Ungegruppen er et investeringspotentiale, og der er behov for en
tidlig indsats over for denne gruppe. Uddannelse er en afgørende forudsætning
for at fastholde en solid tilknytning til arbejdsmarkedet både nu og i fremtiden.
Derfor skal der fortsat være fokus på at
understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær
uddannelse, der kan give dem de nødvendige kompetencer til at komme i beskæftigelse. Nytilkomne unge indvandrere og
flygtninge under 30 år uden uddannelse
skal fremover fra starten af integrationsprogrammet have en indsats med uddannelsesfokus.
Flere langtidsforsørgede skal have en
virksomhedsrettet indsats
RAR Fyn har en lavere andel af langtidsforsørgede i virksomhedspraktik end niveauet på landsplan, men udviklingen har
været stigende det sidste år, modsat på
landsplan, hvor der har været et svagt
fald.

13

Mål nr. 4: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Figur 26. Andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte
til flygtninge i den erhvervsaktive alder, som har fået opholdstilladelse fra 2004 og frem, og som er i beskæftigelse i måneden
FIGUR OG DATA er endnu ikke tilgængelige til dette RAR-møde, men
forventes at være tilgængelige på kommende RAR-møder
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